י"ט באדר ,התש"פ
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סימוכין156283420 :
אל:
כלל ציבור הרוקחים

קוים מנחים להתמגנות לצוותי בתי המרקחת בקהילה
בתי המרקחת הנם חלק בלתי נפרד ממעגל הטיפול בחולים .ככאלה עומדים הרוקחים בבתי המרקחת הקהילתיים
וברשתות הפארמה בקו הראשון בטיפול בחולים ,לעיתים קרובות טרם פנייתם לברור אצל הרופא.
על פי הוראות משרד הבריאות "מבודדי בית" אינם אמורים להגיע כלל לבתי המרקחת.
בהתאם להנחיות הצט"מ  (1צוות טיפול במגפות) עדכון  10מיום  ,12/03/2020בנושא מדיניות המיגון ,ובכפוף
להגדרות ה CDC -וה WHO -היות והעברת נגיף הקורונה הינה טיפתית להלן הנחיות מעודכנות להתמגנות וניקוי:


שילוט
·
·
·



יש להציב שילוט מתאים בכניסה לבתי מרקחת המנחה את הלקוחות הסובלים משיעול או
חום או תחלואה נשימתית להימנע מכניסה לבית המרקחת.
יודגש כי על פי הנחיות משרד הבריאות חולים הסובלים מתסמינים של חום ,שיעול וקשיי
נשימה צריכים להישאר בבית עד  48שעות מחלוף התסמינים.
יש שמור על מרחק של כ  2מטר בין המטופלים בתור

הזמנת תרופות באמצעים דיגיטליים

יש לעודד את הלקוחות לעבור להזמנת תרופות באופן מקוון:
באמצעות שליחים ככל שניתן ,או הכנה מראש של מרשמים כרוניים בשירות "אל תור".
יש להשתמש באמצעי המיגון הבאים:


מסיכות
·
·
·
·



משיקולי משנה זהירות ,בתחילת משמרת הרוקחים יעטו מסכה כירורגית (מסיכת אף פה).
ניתן להישאר עם אותה מסכה לשאר פעילות היום במשמרת ,אלא אם כן נרטבה או נקרעה.
כאשר אין צורך במסיכה ,המסכה תורד מתחת לסנטר.
יש להקפיד על היגיינת ידיים לפני הסרת המסכה.
בסיום יום העבודה ,או עם החלפתה ,תפונה המסכה המשומשת לשקית ייעודית ,שתסומן
במדבקה ייעודית .בתום יום העבודה היא תאטם ותיזרק לאשפה.

חלוקים חד פעמים
·

החלוקים נועדו להגן על בגדי הבית של הרוקח .יש ללבוש את החלוק במשך כל המשמרת.
בסיום המשמרת לזרוק לשקית ייעודית שתסומן בהתאם .בתום יום העבודה היא תאטם
ותיזרק לאשפה.
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כפפות

יש ללבוש כפפות במשך כל המשמרת .מומלץ להחליף את הכפפות לכל הפחות אחת לחצי שעה .במידה והכפפה
נקרעה יש להחליפה בכפפה חדשה ,תוך נקיטת אמצעי זהירות וחיטוי הידיים


חיטוי
·
·
·



כללי
·

את הדלפקים ומשטחי העבודה יש לחטא תקופתית לכל הפחות אחת לחצי שעה בתכשירים
מבוססי כלור (אקונומיקה) באמצעות תרסיס או מגבונים.
יש להקפיד על יבוש המשטח היטב טרם חזרה לעבודה.
יש להנחות את עובדי המשק והניקיון בבית המרקחת להקפיד להשתמש בתכשירים מבוססי
כלור ,ולנקות את סביבת העבודה בבית המרקחת בתדירות גבוהה מהרגיל.
זכרו להימנע מלגעת בפנים בטרם חיטוי יסודי של הידיים.

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf

בברכה,
מגר' הדס רותם
מנהלת אגף הרוקחות

העתקים:
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ד"ר אסנת לוקסנבורג ,ראש חטיבת טכנולוגיות רפואיות תשתיות מידע ומחקר ,משרד הבריאות
דר' ורד עזרה ,ראש חטיבת הרפואה ,מנהל רפואה
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
דר' בעז לב ,נציב קבילות הציבור למקצועות הרפואה ,קבילות
מגר' אלי מרום ,סגן מנהל אגף הרוקחות
מגר' אריאלה אבן ,מנהלת המחלקה לרוקחות וטכנולוגיות רפואיות ,חטיבת בתי חולים
עו"ד שירלי אברמוביץ ,עוזרת ראשית ,הלשכה המשפטית ,משרד הבריאות
מגר' דודו פפו ,יו"ר הסתדרות הרוקחים ענף בתי מרקחת
מגר' שימי הללי ,יו"ר איגוד הרוקחים בהסתדרות
רוקחים מחוזיים ,ירושלים ,תל-אביב חיפה ,מרכז ,צפון ,דרום
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